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Welkom en mededelingen



Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God

Alex

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.


Votum en groet



Kinderlied – Recept voor liefde
Neem een portie eerlijkheid
en een grote lepel tijd
doe er nog wat aandacht bij
en een schep behulpzaamheid
Eerst even snijden, in kleine stukjes
roer alle ingrediënten door elkaar
nu laten rijzen en even bakken
en voordat je 't weet is het gaar

Embert

: Alex Hoekstra
: Hilde van Es
: Corne de Haas
:-

Dan heb je liefde, heerlijke liefde
om van te delen, dus niet voor jou alleen
dan heb je liefde, heerlijke liefde
om van te delen aan iedereen
Neem een kilootje geduld
met vergeving aangevuld
voeg daar nog een lach aan toe
nee, doe maar een heleboel
Eerst even snijden, in kleine stukjes
roer alle ingrediënten door elkaar
nu laten rijzen en even bakken
en voordat je 't weet is het gaar
Dan heb je liefde….
Soms zit er zo weinig liefde in de pan
dat je er niet meer van delen kan
God wil je vullen met Zijn liefde elke keer
die raakt nooit op en smaakt altijd naar meer
Dan heb je liefde (liefde), heerlijke liefde (liefde)
om van te delen, dus niet voor jou alleen
dan heb je liefde, heerlijke liefde
om van te delen aan iedereen
Liefde (liefde), heerlijke liefde (liefde)
om van te delen, dus niet voor jou alleen
dan heb je liefde, heerlijke liefde
om van te delen aan iedereen
om van te delen aan iedereen


Gebed

Alex



Lezing 2 Koningen 4 : 38 – 44

Alex



Lied: Opwekking 715: Wat hou ik van uw huis
Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval,

Gaan zij van zegen tot zegen,
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons,
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!


Overdenking



Lied – Zoek eerst het koninkrijk van God

Embert

Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
hallelujah, hallelu, halleluja.


Mededelingen, dankgebed en voorbede



Collecte voor de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding



Lied – Opwekking 832 - Jezus Overwinnaar
Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de kracht van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Embert

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Ovewinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar
(Refrein)



Afsluiting en zegen

Embert

